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Voorwoord  
Gerrian Tacoma 
 
 
In het afgelopen jaar is onze wereld nogal op z’n kop gezet. 
Allerlei dingen die altijd vanzelfsprekend waren, mochten ineens 
niet meer. Lezingen en werkgroepavonden werden geannuleerd 
en buitenactiviteiten konden alleen plaatsvinden in kleine 
groepjes. Allemaal om te proberen het aantal besmettingen met 
corona en de daaruit voortkomende overbelasting van de zorg 
zoveel mogelijk te beperken. Een moeizame periode, maar niet 
alleen maar negatief. Er werd op een creatieve manier gezocht 
naar manieren om activiteiten toch door te laten gaan. Wat ik 
een jaar geleden niet voor mogelijk hield, werd na een tijdje best 
vertrouwd, zoals bestuursvergaderingen via Zoom en werkgroepavonden via Teams. In het begin zat ik vrij 
krampachtig achter mijn computer, maar inmiddels draai ik mijn hand niet meer om voor een digitale 
bijeenkomst. Vergaderen, een presentatie bekijken of zelf iets presenteren; het lukt me nu allemaal. Behalve 
een periode van beperkingen is dit dus ook een periode van het opdoen van nieuwe ervaringen. 
Dat het lukt wil nog niet zeggen dat ik het ideaal vind. Elkaar echt ontmoeten heeft toch een duidelijke 
meerwaarde ten opzichte van praten tegen een computer met een soms haperende internetverbinding. Als 
bestuur hebben we afgelopen najaar één keer aan een picknickbank in Berg & Bos zitten vergaderen en dat 
vond ik wel een verademing na al het gebabbel via het beeldscherm. Helaas bleef het bij die ene keer, want 
de regels voor bij elkaar komen werden weer strenger en bovendien werd het te koud. 
Natuurlijk kijken we allemaal uit naar het moment waarop fysieke bijeenkomsten weer gewoon kunnen, maar 
we redden ons goed met de huidige mogelijkheden. Als bestuur hebben we zelfs besloten om een 
Zoomlicentie aan te schaffen, zodat we meer mogelijkheden krijgen voor digitale bijeenkomsten. Ik verwacht 
niet dat hierdoor situaties zullen ontstaan in de trant van “zullen we de bestuursvergadering maar digitaal 
doen, want ik heb geen zin om door de regen te fietsen”, maar het is wel handig om de mogelijkheid voor 
digitaal overleg achter de hand te hebben. 
Zolang het nog behelpen is, prijs ik mezelf regelmatig gelukkig in een omgeving met veel groen te wonen en 
natuur als hobby te hebben. Ik maak minstens één keer per dag een ommetje dicht bij huis of iets verder 
weg en altijd zie ik wel iets om van te genieten. Begin maart zag ik een optimistische koolmees met 
nestmateriaal vliegen, als teken dat de lente voor de deur staat. Ik wens jullie allemaal een prachtige lente 
met veel mooie natuurwaarnemingen toe. 
 
 
Programma 2e kwartaal 2021 

 
Helaas staat hier weer geen kwartaalprogramma. 
Het is nog steeds onzeker, wanneer de coronamaatregelen zodanig worden versoepeld, dat er weer 
activiteiten kunnen worden gepland. 
De leden van de werkgroepen krijgen van hun werkgroepcoördinator bericht, zodra er iets wordt 
georganiseerd. Dat zal dan ook op de website worden gepubliceerd 
 
 
Mededelingen Bestuur 
ALV en VV 
 
 
1 De Algemene ledenvergadering wordt net zoals vorig jaar opgeschoven naar de 2e helft van 2021. De 

huidige wet- en regelgeving biedt deze mogelijkheid nog steeds. Een ieder kan dan gevaccineerd zijn als 
hij/zij daarmee instemt en waarschijnlijk is een fysieke bijeenkomst dan weer toegestaan. 

 
2 Op zaterdag 17 april 2021 is er een Vertegenwoordigende Vergadering KNNV. Dit is een online 

vergadering met Zoom. Toelichting op de agendastukken en de besluitvorming vindt plaats voorafgaand 
aan de Zoom bijeenkomst. Tijdens de Zoombijeenkomst kan gediscussieerd worden en kan de stem 
alsnog worden gewijzigd. De mogelijkheid bestaat om o.l.v. de KNNV te oefenen met video vergaderen. 
Een ieder die belangstelling heeft kan zich melden bij het bestuur. 

 

 
Gehakkelde aurelia         foto: Nina de Vries 
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Vossen voor de lens 
Bob Nikkels 
 
 
U zult zich afvragen of de KNNV een nieuwe werkgroep zoogdieren heeft. Nee het gaat hier over 
vlindervossen.  
Vanuit de insectenwerkgroep ga ik in dit stuk het een en ander toelichten. In Europa komen vier 
verschillende vossen voor, althans met de Nederlandse toevoeging 'vos' in de naam: het zijn de Kleine-, 
Grote-, Oostelijke en de Gehakkelde vos. Drie ervan ga ik behandelen in dit stuk; de Gehakkelde vos komt 
in Oost Europa voor; daar heb ik geen beeldmateriaal van en er zijn geen waarnemingen van in Nederland.  
 
 
Oostelijke vos 
De Oostelijke vos lijkt sterk op de Grote vos. Men kan onderscheid maken tussen deze twee soorten door te 
kijken naar de kleur van de poten: die van de Oostelijke zijn lichter van kleur (geelbruin). Ook de achterrand 
is meer gekarteld en er is een bredere bruine band te zien. De waardplant van de Oostelijke vos zijn wilg en 
iep. 
Deze vos is een aantal jaren bij ons in Nederland te zien geweest. Uit stukken in het blad Vlinders was 
duidelijk, dat er een piek te zien was in 2014 en 2015. Vóór 2014 is er geen enkele waarneming gemeld op 
Waarneming.nl. Veel enthousiasme was er binnen de Vlinderstichting: de vlinders hadden in 2014 de winter 
overleefd en waren in het voorjaar van 2015 weer te te zien. Er was hoop dat deze nieuwe soort zich zou 
vestigen in Nederland door de aantallen die in 2014 doorgegeven zijn. Helaas, in 2015 werden er al minder 
waargenomen en die trend zette zich door. In 2019 was er nog een kleine opleving, maar de aantallen van 
2014 (rond de 300 waarnemingen) zijn niet meer waargenomen. 
Hoe komt deze soort naar Nederland? Kijken we naar de buurlanden om ons heen dan zit er in Noord-
Duitsland een vaste populatie. Voor 2014 breidde deze soort zich al uit naar Scandinavië en Oost-Europa. 
Mogelijk zijn er vanuit die populatie individuen gaan zwerven tot in Engeland aan toe. De hoop is dat deze 
migratie nog een keer plaatsvindt en dat deze prachtige vlinder zich kan vestigen in Nederland. 

 
 
Kleine vos 
Een soort van het vroege voorjaar die iedereen waarschijnlijk wel kent. Met een tuin achter je huis moet je 
deze soort wel eens gezien hebben. Toch gaan de aantallen vlinders zorgelijk omlaag, al is het niet 
aannemelijk dat je voor deze vlinder echt op zoek moet. Net als veel vlinders in Nederland gaat het niet goed 
met de Kleine vos: 2013 en 2014 waren topjaren met rond de 23.000 waarnemingen; nu liggen die aantallen 
rond de 10.000 waarnemingen. Ook deze vlinder gaat mee met de negatieve trend in Nederland helaas. Wil 
je de vlinder zien in het voorjaar kijk dan op bloeiende wilg.  Als waardplant gebruikt de Kleine vos de grote 
brandnetel; de rupsen leven daar in spinselnesten en gaan in het laatste stadium uit elkaar. De Kleine vos 
lijkt veel op de Grote vos, maar twee kenmerken maken het verschil: de bovenkant van de voorvleugel van 
de Kleine vos heeft drie zwarte stippen; de Grote vos heeft er vier. Aan de onderkant van de voorvleugel zit 
er bij de Kleine vos een lichte vlek; de voor- en achtervleugel van de Grote vos zijn roestbruin. Ook is de 
Kleine vos de kleinste van de drie maar dat is op foto’s moeilijk waar te nemen. 
 
 
 

 
Oostelijke vos, bovenkant        foto: Henri Peters 

 
Oostelijke vos, onderkant        foto: Henri Peters 
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Grote vos 
Na twee wat minder positieve beschrijvingen nu een uitzondering bij de Grote vos. Rond 2000 leek deze 
vlinder totaal verdwenen te zijn in Nederland, maar in 2011 en 2012 maakte deze vlinder een kleine opleving 
en in in 2018 2019 een spectaculaire toename. Ook vorig jaar zijn er weer meer gezien dan de jaren ervoor. 
Dit geeft hoop voor de toekomst! De vlinder is vooral in het voorjaar te zien. Na voortplanting verschijnen 
vroeg in juni de verse vlinders, die al vrij vroeg in overwintering gaan. Als je op Waarneming.nl kijkt zie ook 
dit jaar al weer veel meldingen. Ga je op zoek naar de vlinder kijk dan op bloeiende wilg of sleedoorn. Ook 
op Waarnemingen.nl ku je zien waar in de buurt de vlinder te vinden is. Er zijn meldingen genoeg te vinden 
rondom Apeldoorn. De Grote vos lijkt veel op de Kleine maar is echt wel een maatje groter dan de Kleine en 
dat valt ook in het veld op. Gelukkig zijn de kenmerken ook goed te zien bij deze mooie vlinder: onderkant is 
even roestbruin; de bovenzijde voorvleugel heeft vier zwarte stippen. Met de aantallen die nu waargenomen 
worden, hoopt de Vlinderstichting dat deze vlinder een blijvertje is. Ook al staat hij op de rode lijst nog als 
'kwetsbaar'.  
De foto’s die ik geplaatst heb van de Grote vos zijn genomen in de Eifel in Duitsland. Vele jaren werd de 
vlinder niet gezien en dan twee jaar achter elkaar kun je deze foto’s maken! Vorig jaar heb ik voor de eerste 
keer in Nederland een exemplaar gezien in Voorstonden. Nooit gedacht dat ik bij mij in de omgeving de kans 
zou krijgen om deze soort te fotograferen. Ik hoop dat iedereen die dit leest dit jaar ook de kans krijgt de 
vlinder te observeren, of beter nog op de foto te krijgen.  

 
 
 

 
 
 
 
. 

 
 

 
Kleine vos, bovenkant        foto: Henri Peters 

 
Kleine vos, onderkant        foto: Henri Peters 

 
Grote vos, bovenkant        foto: Bob Nikkels 

 
Grote vos, onderkant        foto: Bob Nikkels 
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Beeldherkenning in paddenstoelenfotografie,  
een eindeloze zoektocht of een ontdekking? 
Michiel Visch 
 
Als sinds 1826 bestaat het begrip fotografie. We kennen allemaal de 
fotografie van het analoge tijdperk nog wel. Hierin was het maken 
van een serie van 36 foto’s op een filmrolletje/dia-rolletje, de 
standaard geworden. De tijd tussen het maken van de foto en het 
zien van het resultaat was een kwestie van uren of dagen. Toch is 
sinds 20 jaar het begrip fotografie geheel anders geworden. Sinds 
1981 is er de digitale fotografie. Nu, in het digitale tijdperk, is het 
maken en het resultaat van een foto direct zichtbaar. Mede door de 
intrede van GSM-internet hebben we de mogelijkheid om het beeld 
direct te gebruiken. Met het gebruik van de huidige 
beeldherkenningssoftware (was al beschikbaar sinds 1971) is er 
vergelijking mogelijk van de foto met een database met vergelijkend 
beeldmateriaal. Nu is de vraag natuurlijk hoe betrouwbaar is dit 
resultaat. 
 
Voor een goed vergelijk is het belangrijk om niet naar de techniek 
van vergelijken en herkenningssoftware te gaan kijken maar naar de 
fotografie; dit is uiteindelijk het medium wat vergeleken gaat worden. 
De volgende elementen spelen dus wel degelijk een belangrijke rol 
maar dan alleen door middel van fotografie.  
False Acceptance Rate (FAR) 
Het percentage van alle uitgevoerde identificaties, waarbij het 
onderwerp ten onrechte door het systeem herkend wordt. 
False Rejection Rate (FRR) 
Het percentage van alle uitgevoerde identificaties, waarbij het 
onderwerp ten onrechte door het systeem níet herkend wordt. 
Er zijn verschillende apps die je kunt gebruiken voor determinatie; 
ObsIdentify en Plantnet. Ook zijn er Google Lens, iNaturalist Seek, 
Danmarks svampeatlas; deze laatste zijn minder geschikt voor 
paddenstoelen herkenning. ObsIdentify scoort gemiddeld het best. 
Belangrijkste factor is het aangeleverde beeld. 
Dus is het belangrijk om te weten hoe en wat je fotografeert en wat 
hierin de belangrijkste parameters zijn om een juist en consistent 
beeld te genereren. We gaan hier niet in op de cameratechnieken, 
we beperken ons geheel tot het uiteindelijk verkregen beeld. Voor 
het vergelijk van dieren en planten zijn andere beelden nodig dan 
voor het vergelijk van paddenstoelen. We zullen ons dus moeten 
verdiepen in de levenscyclus van de Fungi. 
In welke stadia zijn er van paddenstoelen goede vergelijkende beelden te maken? Dit is erg afhankelijk van 
de soort. Wij behandelen voor de eenvoud de twee meest bekenden uit het rijk van de Dikaryomycota.  
De groep; Ascomyceten (zakjeszwam) en Basidiomyceten (steeltjeszwam). 
Bij de Basidiomyceten zijn er veel meer details die belangrijk zijn bij de determinatie. Belangrijk is het om 
verschillende aanzichten te fotograferen en te letten op de juiste plaats van scherpte in de foto. Ook kan het 
handig zijn om een voorwerp mee te fotograferen voor de juiste verhouding in grootte. We praten in 
vaktermen over de steel, hoed, buisjes, plaatjes, gaatje, volva, manchet, gordijn en velum, vlokken ring, 
knolvoet. 
De Ascomyceten zijn een groep met veel meer afwijkende structuren en hierdoor veel sneller met een 
eenvoudige foto te determineren. Ook hier geldt dat er altijd uitzonderingen zijn. Ik heb vanuit enkele 
beeldherkenning studies gelezen dat zij de software verheffen tot de capaciteiten van ons eigen brein, maar 
de kunstmatige intelligentie op basis van neurale netwerken werken helaas anders dan ons eigen brein. 
Onze huidige computers kunnen niet meer dan de aangeboden algoritmes Weight Agnostic Neural Networks 
of 'wann’s' en Artificial Neural Networks (ANN) uitwerken en hieruit volgens het opgegeven systeem weer 
nieuwe algoritmes maken, net zolang doorgewerkt totdat er een optimum is gevonden dat van te voren als 
acceptabel is aangegeven. De algoritmes worden door 'trainen' voorbereid op de uiteindelijke optimalisatie. 
Het is voor ons belangrijk te weten welke foto’s de ontwikkelaars hebben gebruikt voor de training.  
 
In de volgende aflevering gaan we dieper in op de herkenning vanuit de te maken of gemaakte foto. 

 
Oranjerode stropharia (Leratiomyces ceres)  
foto Michiel Visch 

 
Roze knoopzwam (Neobulgaria pura) 
foto Michiel Visch 
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Vennen Reeënberg – ontwikkeling/herstel venvegetaties 
Jacob Ruijter - Plantenwerkgroep 
 
Eind augustus 2020 hebben wij op verzoek van Natuurmonumenten als werkgroep opnieuw een bezoek 
gebracht aan het terrein Klein Zwitserland op de Reeënberg om de daar gelegen vennen te inventariseren 
op vaatplanten en mossen. 
Eerder hebben we deze vennen in 2016 en 2017 onderzocht en we waren vooral erg benieuwd wat het 
effect is geweest van de droge jaren, die daarop zijn gevolgd. 
 
Ligging en historie vennencomplex Klein Zwitserland 
Het heide- en bosgebied Reeënberg is vanaf 1984 in beheer bij Natuurmonumenten. De aanwezige vennen, 
alleen gevoed door regenwater, waren sterk verland door verzuring en eutrofiëring, waardoor de 
oorspronkelijke, karakteristieke flora vrijwel was verdwenen. 

 
In 1995 zijn deze vennen 
uitgebaggerd, waarbij echter de 
waterstagnerende bodemlagen, 
humusrijke B-horizont (podzol) en 
ijzeroerbank, zijn beschadigd. Met 
als gevolg dat deze vennen zijn 
verdroogd. 
In 2015 is onderzoek* uitgevoerd 
naar natuurlijke processen, die een 
oplossing zouden kunnen bieden 
voor herstel van het zestal vennen. 
Bij de voorafgaande 
veldinventarisatie bleek uit het 
voorkomen van karakteristieke 
planten- en mossoorten, dat een 
tweetal vennen zich enigszins op 
natuurlijke wijze had hersteld met 
het vormen van een podzolprofiel. 
Dat betekent dat er weer een 
venbodem is ontstaan, waar 
regenwater gedurende langere tijd 
stagneert. Het grondwater zit hier 
tussen de 20-25 meter diep. 
 

Eerder was in 2003 een van de vennen hersteld middels het aanbrengen van een bentonietmat, waarmee 
deze weliswaar waterdicht is gemaakt, maar wat in 2015 nog niet het gewenste resultaat had v.w.b. 
terugkomen van karakteristieke soorten (Snavelbies, Knolrus en Waterveenmos).  
De andere drie vennen zijn dermate beschadigd, dat deze geen water meer bevatten en wellicht als verloren 
moeten worden beschouwd. 
 
De conclusie van het onderzoek was om niet 
meer kunstmatig in te grijpen, maar de 
(voormalige) vennen de tijd te geven en de 
natuur zijn gang te laten gaan. En 
ondertussen met een zekere frequentie de 
flora in de vennen te inventariseren. 
 
 
Resultaten inventarisaties 2016 - 2017 
Bij de inventarisatie in 2016 en 2017 zijn in 
beide 'herstellende' vennen (v2 en v3) tal van 
karakteristieke soorten voor dit type 'vennen' 
aangetroffen, zoals Witte en Bruine 
snavelbies, Kleine en Ronde zonnedauw, 
Moeraswolfsklauw en Waterveenmos. 
 
 
 

 
Kaartje Klein Zwitserland met genummerde vennen 
 

 
Bentonietven 
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In het zogenoemde Bentonietven (v1) ontbraken deze soorten vrijwel allemaal. 
De beschadigde vennen (v4, v5 en v6) betrof feitelijk alleen nog in veld vaag herkenbare 'laagtes' met vooral 
Pijpenstrootje, Dop- en Struikheide. 
Daarnaast is nog een extra laagte (v7) onderzocht, waar Witte snavelbies werd aangetroffen. De 
verwachting was dat zich hier, met stagnerend (regen)water, ook een ven-vegetatie zou kunnen ontwikkelen. 
 

 
Resultaat inventarisatie 2020 
Zoals in de inleiding al vermeld hebben we in 2020, na drie zeer droge 
jaren, waarbij ook in de winter weinig neerslag is gevallen, de vennetjes 
opnieuw geïnventariseerd. 
In bijgaande tabellen wordt een overzicht gegeven van het voorkomen van 
de karakteristieke soorten over de drie inventarisatiejaren. In verband met 
de omvang en leesbaarheid van de tabellen zijn algemene soorten zoals 
Berk, Pitrus en Haarmos hieruit weggelaten. Als maat van voorkomen van 
soorten is gebruik gemaakt van de FLORON-schaal. 
 
We zien dat in 
de herstellende 
vennen (v1 en 

v2) de meeste kenmerkende soorten ondanks de 
droogte goed vertegenwoordigd zijn. Alleen 
soorten die in de wintermaanden afhankelijk zijn 
van meer natte omstandigheden, zoals Witte 
snavelbies en Ronde zonnedauw blijven duidelijk 
achter. 
In het zogenaamde Bentonietven (v1) is het 
Knolrus, ook een soort van natter milieu, dat in 
2020 niet is aangetroffen. 
 
Voor de beschadigde vennen (v4, v5 en v6) is 
het beeld qua aanwezige soorten eveneens 
weinig veranderd. In de laagte (v7), waar eerder 
Witte snavelbies was gevonden, was dat in 2020 
niet het geval. 
 
 
 
 

 
Moeraswolfsklauw en gewone 
dopheide 

 
Ronde zonnedauw                                              

 
Tabel 1 Floronschaal 

 
Plantenwerkgroep in actie in herstellend ven 
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Conclusie  
Het beeld is dat de droge jaren tussen 2017 en 2020 van beperkte (negatieve) invloed zijn geweest op de 
kwaliteit van de aanwezige venvegetaties. Hierbij past wel de nuancering dat feitelijk alleen in beide 
herstellende vennen (v2, v3) nog sprake is van aanwezigheid van de hiervoor karakteristieke soorten. In de 
overige vennen is daarvan eigenlijk geen sprake meer en de droogte zal niet hebben bijgedragen aan 
eventueel herstel. 
Ook de achteruitgang van Witte snavelbies en Ronde zondedauw in v2 en v3 is wellicht het gevolg van de 
droogte in de wintermaanden. Dat hoeft echter niet te betekenen dat deze soorten zich niet kunnen 
herstellen (vanuit de zaadbank) wanneer de omstandigheden weer gunstiger zijn. 
In de afgelopen winterperiode is er in ieder geval sprake geweest van aanzienlijk meer neerslag dan 
voorgaande winters. Het is dan ook de bedoeling om in 2022 de vennen opnieuw te monitoren. 
 
 
 

 
Tabel 3 Resultaten beschadigde vennen en natte laagte 

 
Tabel 2 Resultaten bentonietven en herstellende vennen 
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Opvallend was verder dat het hele terrein er wat betreft (bloeiende) Struikheide goed uitzag. Echter het feit 
dat de heide als soort weinig schade lijkt te hebben ondervonden van de extreme droogte, betekent niet dat 
dat ook geldt voor heide als habitat voor insecten, vogels en hagedissen. 

 
*Bron: Rapport “Herstel 
van beschadigde 
waterstagnerende 
bodemlagen van vennen “ 
-Berthilda van den Berg 
(2015) 
 
 
 
alle foto's: Jacob Ruijter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manifest Bouwen voor Natuur 
 
De KNNV is medeondertekenaar van het bijgevoegde 
manifest 'Bouwen voor Natuur'. 
Het is een gezamenlijke oproep van bouwers en natuur- 
en milieuorganisaties aan de politiek om verplicht groene 
maatregelen te nemen bij woningbouw.  
 
De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een 
miljoen woningen bij. Bouwers, banken, ontwikkelaars en 
natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de 
leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit. 
De organisaties zien volop kansen om steden en dorpen 
te vergroenen, zodat natuur meer ruimte krijgt. Hun 
gezamenlijke pleidooi staat in het manifest Bouwen voor 
Natuur. ‘Natuur hoort een vanzelfsprekend ingrediënt te zijn in alle nieuwbouw. We roepen de politiek op: leg 
dit vast in het nieuwe regeerakkoord en help ons zo groene duurzame steden te realiseren’, aldus de 
opstellers.  
De KNNV is het hier van harte mee eens. 
 
De tekst van dit manifest vind u als bijlage bij deze Vierjaargetijden. 

 
 
 
 
 
 

 
Bloeiende struikheide 
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IJsvogel 
Nel Appelmelk 
 
De ijsvogel is voor mij een heel bijzondere 
vogel. 
Ik word altijd blij wanneer ik er eentje zie. 
Mijn dag is dan weer goed. Die magische 
flits over het water, het mooie geluid en de 
prachtige kleuren. 
Toen er dan vanuit het KNNV gevraagd 
werd om hulp voor de inventarisatie e.d. 
hoefde ik niet lang na te denken. Ook twee 
andere leden hebben zich gemeld. Daarna 
heb ik snel met Henk Weltje contact 
gezocht. Samen hebben we de website 
weer onder de loep genomen. Er zijn wat 
correcties uitgevoerd en wat toevoegingen 
gemaakt. 
Zie: https://apeldoorn.knnv.nl/projecten/ 
 
Als je zelf een ijsvogel hier in de buurt ziet zouden we het fijn vinden wanneer dit op bovengenoemde site 
gemeld gaat worden. Zo hebben we een beetje overzicht waar de ijsvogels zich bevinden en laten zien. 
Er is contact gezocht met het Waterschap om te kijken of er ergens nog nestgelegenheden gemaakt kunnen 
worden. Er zijn er al een aantal in Apeldoorn en omgeving. Maar vanwege de kwetsbaarheid worden die niet 
openbaar gemaakt. Door Hilde Ham en Edo Kreuzen zijn de nestgaten nagelopen. 
In mijn eigen omgeving zie ik geregeld het ijsvogeltje. Zeker wanneer het weer gaat vriezen zie ik hem of 
haar in de nabijgelegen beken en sprengen. 
Jammer genoeg is de Schoolbeek tegenover het IJskaffee nu totaal opgedroogd (half januari 2021). De 
ijsvogel zat daar geregeld te vissen. Het verkeer raasde voorbij. Wandelaars liepen op de stoep en de 
ijsvogel voorzag in zijn levensbehoefte. Enkele dagen voordat die droog stond kon ik daar opnames maken. 
Gelukkig is het water weer teruggekomen in de Schoolbeek. Maar veel leven zit er nog niet in. 
Als het verder niet hard gaat vriezen zit het met de ijsvogelstand goed. 
Leuk artikel: https://www.nu.nl/dieren/6112997/ijsvogels-beleven-beste-seizoen-in-40-jaar-tijd-door-relatief-
zachte-winters.html?redirect=1 

 
IJsvogel                      foto: Nel Appelmelk 

 
IJsvogel                            foto: Nel Appelmelk 

https://apeldoorn.knnv.nl/projecten/
https://www.nu.nl/dieren/6112997/ijsvogels-beleven-beste-seizoen-in-40-jaar-tijd-door-relatief-zachte-winters.html?redirect=1
https://www.nu.nl/dieren/6112997/ijsvogels-beleven-beste-seizoen-in-40-jaar-tijd-door-relatief-zachte-winters.html?redirect=1
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KNNV - boeken 
Ben Keizer 
 
Boeken van de KNNV Uitgeverij 
Wil je een boek aanschaffen bij de KNNV Uitgeverij? Bestel 
die dan via onze afdeling, want dat heeft voordelen voor 
jezelf en voor onze afdeling. 

 Je krijgt de boeken voor de ledenprijs (10% korting)  

 Je betaalt geen verzend- en of administratiekosten. 

 Als de boeken binnen zijn krijg je bericht over de 
bezorging of het afhalen van de bestelling. 

 Betaling per bank bij levering. 

 En … de afdeling Apeldoorn wordt er ook nog 
financieel sterker van. 

 
Kijk op de website www.knnvuitgeverij.nl voor een overzicht 
van alle boeken en volg periodiek de e-mails met 
boekennieuws. 
Bestellen kan bij Ben Keizer: b.keizer9@gmail.com of 
06-37419143. 
Het kan gebeuren dat de bestelde boeken enige levertijd 
hebben, omdat gratis verzending door de uitgeverij 
afhankelijk is van hoeveel boeken er op onze bestellijst 
staan. Bestel daarom wel tijdig. 
 
 
 
 
 
 
 

Samenstelling Redactie 
 
Joke Tammen en Jannie Aalders hebben besloten te stoppen met 
hun werkzaamheden voor de redactie van De Vier Jaargetijden. 
Vele jaren, 11 jaar en 6 jaar, hebben ze de werkgroepen gevraagd 
om een bijdrage te leveren namens de werkgroep en samen alle 
bijdragen nagekeken op eventuele tik- en taalfouten. 
Hans Coppens heeft zich inmiddels bij de redactie gevoegd. 
Samen met Ineke Klaver gaat hij nu zorgen voor de samenstelling 
van ons kwartaalblad.  
Nina de Vries maakt er vervolgens een mooi opgemaakt blad van. 
De redactie bestaat nu uit: 
Hans Coppens, Ineke Klaver en Nina de Vries 
 
 
 
 
 
 

 

OUDE BOEKEN SERVICE 
 
Wat doe je met die mooie maar wellicht oude 
natuurboeken die u niet meer leest? Zonde om ze 
weg te gooien. De OUDE BOEKEN SERVICE helpt 
je om een KNNV-lid te vinden die jouw mooie 
boeken wil overnemen. 
Wil je boeken aanbieden? 
Neem contact op met Jan Kerseboom, tel. 055-
5338323 of mail j.kerseboom6@chello.nl. Overleg 
met hem wanneer de boeken bij hem gebracht 
kunnen worden. Hij maakt een lijst van alle titels en 
bepaalt de prijs. Tijdens lezingen en op 
natuurmarkten, waar wij als afdeling aan meedoen, 
worden de boeken aangeboden. De opbrengst is 
voor onze eigen afdeling. 
Wil je boeken overnemen? 
Op de website staat een lijst van beschikbare 
boeken (onder "overige info/ boeken"). Maak je 
keuze en neem contact op met Jan. Maak met hem 
een afspraak om het boek te bekijken en op te 
halen. 
Wat gebeurt er met de onverkoopbare boeken? 
Wanneer de boeken binnen 1 jaar niet verkocht zijn 
dan worden ze afgestaan aan de landelijke KNNV. 
Zij verkopen dan onze overgebleven boeken en de 
opbrengst is voor de landelijke KNNV. 

 

 

http://www.knnvuitgeverij.nl/
mailto:b.keizer9@gmail.com
mailto:j.kerseboom6@chello.nl
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Nieuwe website 
De KNNV heeft een nieuwe website. Achter de schermen is daar al een paar maanden aan gewerkt.  
Onze webmaster, Paul Vermeulen, heeft van de landelijke webmaster richtlijnen gekregen om de gegevens 
van onze afdeling over te kunnen zetten. Zodra dat kan krijgen de 'sub-webmasters' een handleiding, zodat 
elke werkgroep/commissie de eigen activiteiten kan bijhouden. 
Op 15 februari is de website 'de lucht in gegaan'.  
https://apeldoorn.knnv.nl/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidmaatschap 
 
Contributie per jaar: € 32,00, huisgenootleden € 18,00 jeugdleden (jonger dan 25 jaar) € 15,00. 
Contributiereductie is mogelijk voor leden die gebruik kunnen maken van RegelRecht. 
 
Opgeven als lid van onze afdeling Apeldoorn bij Jan Noorlander, tel 055 533 1497 of 
ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl. 
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail (wordt definitief als dit per e-
mail bevestigd is) en wel per 1 januari met een opzegtermijn van 2 maanden (dus uiterlijk 31 oktober). 
Betaling vóór 1 februari van het lopend jaar op IBAN rekeningnummer NL88 TRIO 0338 7457 34, ten name 
van KNNV, afd. Apeldoorn te Apeldoorn. 
 

 

Ledenmutaties 
(vergeten op te nemen in DVJ 2021-1) 
 

Nieuwe leden 4e kwartaal 2020 en 1e kwartaal 2021  

(t/m 04-03-2021): 
Menno Huizinga (vanuit afdeling Amsterdam) 
Jan Vermeer 
Majorie Vermeer 
Fred Hollaender 
Christine van Moorselaar 
 
Verhuisd: 
Quirien Kosters (naar afdeling Amersfoort) 
Paulus Kosters (naar afdeling Amersfoort) 
 
 
Overleden: 
Ineke Keesom 
 
Opgezegd per 01-01-2021 
Jan Bulthuis 
Theun Kiers 
Petra Kiers-Stam 
Mariët Ebbinge 
Marian Brugging 
Hettie Leijer 
 

 
 
Overleden: 
Ineke Keesom 
 
Opgezegd per 01-01-2021 
Jan Bulthuis 
Theun Kiers 
Petra Kiers-Stam 
Mariët Ebbinge 
Marian Brugging 
Hettie Leijer 
 

https://apeldoorn.knnv.nl/
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Algemene informatie KNNV afdeling Apeldoorn 

 
Doel van de KNNV is het verbreiden van de kennis van de natuur in de ruimste zin van het woord en 
meewerken aan de bescherming van natuur en landschap door het voeren of steunen van acties, die hierop 
gericht zijn. De afdeling Apeldoorn van de KNNV is opgericht op 16 december 1911. 
Afdeling Apeldoorn heeft een Insecten-, Paddenstoelen-, Planten-, Vogelwerkgroep en een Werkgroep 
Sprengen en Beken. Iedere werkgroep organiseert excursies en lezingen. Deze worden als regel in de 
algemene agenda opgenomen. Alle leden en huisgenootleden van de afdeling mogen aan deze activiteiten 
deelnemen. 
De werkgroepavonden zijn 1 x per maand op dinsdagavond; alleen de werkgroepavond van Sprengen en 
Beken is 1 x per kwartaal op maandagavond. Voor tijdstip, plaats en over wat de groepen doen, kunt u 
informatie krijgen bij onderstaande werkgroepcoördinatoren en op de afdelingswebsite: 
www.knnv.nl/apeldoorn. 
 
Locatie :  Wijkcentrum Orca, Germanenlaan 360, Apeldoorn 
 (vanaf augustus 2019 voor alle werkgroepen) 
 
Bestuur 

Voorzitter Jacob Ruijter 06-22172410 voorzitter@apeldoorn.knnv.nl 

Secretaris Patrick Meertens 06-41454399 secretaris@apeldoorn.knnv.nl 

Penningmeester Gerrian Tacoma 055-5340943 penningmeester@apeldoorn.knnv.nl 

Activiteitencoördinator Hans Coppens 06-43129217 coppens@outlook.com 

Lid vacant   

 
Ledenadministratie 

Ledenadministrateur Jan Noorlander 055-5331497 ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl 

 
Werkgroepcoördinatoren 

Insectenwerkgroep Koos Middelkamp 055-3667693 midtip@planet.nl 

Paddenstoelenwerkgroep vacant   

Plantenwerkgroep Marchien van Looij 055-3550149 m vanlooij@hetnet.nl 

Vogelwerkgroep Rein van Putten 055-5412454 rein.van.putten@online.nl 

 Ineke Klaver 055-5412107 icklaver@hotmail.com 

 Paul Vermeulen 055-5789978 paul.vermeulen@hetnet.nl 

 Evelien Schermer 055-5336273 evelienschermer@hetnet.nl 

Werkgroep Sprengen en 
Beken 

Hans van Eekelen 
 

055-5330988 hans.veek@gmail.com 

 
Commissies en overige adressen 

Activiteitencommissie 
 

Hans Coppens 
Miep Verwoerd 
Klaske de Jong 
Philip Claringbould 

06-43129217 
055-5337328 
0578-614190 
06-36173548 

coppens@outlook.com 
m.verwoerd3.1@kpnmail.nl 
klaske.de.jong@gmail.com 
p.zonnig@gmail.com 

Promotiecommissie Jacob Ruijter 
Jan Kerseboom 
Evelien Schermer 

06-22172410 
055-5338323 
055-5336273 

voorzitter@apeldoorn.knnv.nl 
j.kerseboom6@chello.nl 
evelienschermer@hetnet.nl 

De Vier Jaargetijden  
Redactie 

Hans Coppens 
Ineke Klaver 
Nina de Vries  
(opmaak) 

06-43129217 
055-5412107 

06-81941222/  

055-3013259  

redactie@apeldoorn.knnv.nl 
redactie@apeldoorn.knnv.n 
 
redactie@apeldoorn.knnv.nl 

Bezorging 
(coördinatie) 

Jannie Aalders 
Ineke Klaver 

 
055-5412107 

 
icklaver@hotmail.com 

Boekenverkoop Ben Keizer 06-37419143 b.keizer9@gmail.com 

Webmaster Paul Vermeulen 06-51815440 webmaster@apeldoorn.knnv.nl 

 
 

http://www.knnv.nl/apeldoorn


Drie bouwstenen voor natuurrijke
dorpen en steden

De ondertekenaars van dit manifest willen een natuurstandaard voor nieuwbouw. 
Daarmee houden we steden en dorpen in Nederland leefbaar met voldoende biodiversiteit.

Waarom natuurinclusief bouwen?

Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave: voor 2030 worden er 1 miljoen woningen gebouwd. Dat is slechts een 
van de uitdagingen waar we voor staan in steden en dorpen: we moeten de komende decennia bijvoorbeeld ook alle wijken 
klimaatadaptief maken en ruimte maken voor natuur. De opstellers van dit manifest willen de aanpak van deze uitdagingen 
combineren en natuurinclusieve nieuwbouw realiseren. Dat kan, bouwers doen het al langer en realiseren natuurinclusieve 
projecten. Het blijkt mogelijk om mensen, dieren en planten in hetzelfde bouwproject een plek te geven. Veel dieren, 
waaronder vogel- en vleermuizensoorten, zijn afhankelijk van een stedelijke omgeving. Door ook voor deze dieren te 
bouwen kan nieuwbouw leiden tot een verbetering van de biodiversiteit in de stad.

De mens is afhankelijk van de natuur. Niet alleen omdat de natuur zuurstof en voedsel produceert, maar ook omdat zij water 
en weersextremen opvangt, fijnstof bindt, ontspanning biedt en welzijn bevordert. Toen Nederland in het voorjaar van 
2020 massaal thuis moest blijven, gingen mensen hun directe leefomgeving, natuurgebieden en de unieke Nederlandse 
landschappen opnieuw waarderen. Niet eerder genoten we zo intensief van de natuur in de stad en vonden we stedelijke 
natuur zo belangrijk.

De opstellers van dit manifest zien natuurinclusief bouwen als een antwoord op een aantal uitdagingen. Toch worden 
maatregelen voor natuur helaas nog niet standaard toegepast in alle bouwprojecten. Natuurinclusief bouwen is nog niet 
vanzelfsprekend en kan zelfs nadelig werken voor bouwers, wanneer hun opdrachtgevers alleen op kosten selecteren. 
Het ontbreekt aan een gelijk speelveld, normen en eisen verschillen per gemeente en project. Dit is nadelig voor natuur, 
bewoners, bouwers en ontwikkelaars.

Voor natuur is aandacht bij bouwers gemeenten en ook bij politici. Zo nam de Tweede Kamer op 1 december 2020 met brede 
steun een motie aan over natuurinclusief bouwen, van Bromet en Von Martels. Daarin vraagt de Tweede Kamer de regering 
te onderzoeken of natuurinclusief bouwen opgenomen kan worden in het Bouwbesluit. Eerder dat jaar schreef minister 
Schouten in een brief aan de Tweede Kamer: “Het mag niet zo zijn dat bouwontwikkelingen ten koste gaan van de natuur, 
deze zouden de natuur juist moeten versterken” (17 juni 2020).



maart 2021 Manifest bouwen voor natuur 2

Hoe bouwen we natuurinclusief? 

De opstellers van dit manifest streven naar natuurinclusieve bouw, met als resultaat natuurrijke steden en dorpen. Overal 
waar gebouwd wordt, worden natuurmaatregelen vanzelfsprekend: in wijken, tuinen en in of op de gebouwen. Net als 
mensen horen planten en dieren in de stad en net als mensen willen zij daar voedsel vinden, zich voortplanten, kunnen 
rusten, groeien en schuilen. Daarom moet in iedere fase van het bouwproces slim worden nagedacht over kansen voor 
natuur. Voor een deel is dat maatwerk. De invulling is afhankelijk van lokale omstandigheden en lokaal aanwezige soorten. 
Maar er zijn drie maatregelen die zonder meer goed zijn voor biodiversiteit, waterberging, tegengaan van hittestress, 
gezondheid en die dus in ieder bouwproject thuis horen. Dit zijn:

Drie bouwstenen voor alle nieuwe woningen

 •   Natuur in de woning: verblijfruimtes of nestelstenen in de gevels en daken voor gebouwafhankelijke soorten       
                           zoals de huismus, gierzwaluw en diverse vleermuizen;

 •   Natuur rondom de woning: groene daken en/of groene gevels (met ecologische waarde) en ecologisch groen in de
                           tuin;

 •   Natuur in de buurt: groene publieke ruimte in de nabijheid van iedere woning en verbindingsroutes voor dieren.  

Helaas is het nu zo dat de toepassing van deze maatregelen op vrijwillige basis gebeurt en volledig afhankelijk is van 
initiatieven van partijen in de bouwketen. Door deze maatregelen wel te gaan verplichten is natuur geen sluitpost meer, 
maar een vanzelfsprekend ingrediënt voor een gezonde, biodiverse en leefbare wijk. Daarmee leggen we een zinvol 
fundament voor natuurinclusief bouwen. Voor de bouwsector ontstaat zo een gelijk speelveld en investeringszekerheid.

Dit zijn eenvoudige maatregelen, die veel meerwaarde creëren: ze dragen bij aan het herstel van biodiversiteit, het opvangen 
van hittestress en wateroverlast en een gezonde leefomgeving. De opstellers van dit manifestpleiten voor de toepassing 
van deze bouwstenen in alle nieuwbouwprojecten. Wij gaan daarbij zelf het goede voorbeeld geven en steunen anderen die 
hetzelfde doen. We vragen alle partijen die een rol hebben in nieuwbouw om deze maatregelen over te nemen in hun beleid 
of plannen.

Vastleggen in de wet

Aan de Rijksoverheid vragen we om de toepassing van deze drie bouwstenen te verplichten voor ieder nieuwbouwproject 
door ze in wet- en regelgeving vast te leggen. De Omgevingswet biedt hiervoor een uitgelezen kans: gebouwgebonden 
eisen kunnen in het Besluit bouwwerken leefomgeving worden opgenomen en regels voor natuur rondom de woning en 
in de openbare ruimte in de eisen voor gemeentelijke omgevingsplannen. Zo verbeteren we in alle 355 gemeentes in heel 
Nederland de biodiversiteit, de leefbaarheid, de waterberging en de gezondheid. We vragen de ministers van Landbouw 
Natuur en Voedsel en Binnenlandse Zaken om, in hun onderzoek naar het opnemen van natuurinclusief bouwen in het 
bouwbesluit, deze drie bouwstenen expliciet mee te nemen. De deelnemers aan dit manifest laten zien dat het kan.

Zo maken we alle nieuwe woningen natuurinclusief, beter bestand tegen wateroverlast en leefbaarder!
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ABN AMRO Bank N.V.

Prof. dr. ir. Anke van Hal

Arcadis

ASN Bank

AVVN samen natuurlijk tuinieren

Ballast Nedam Development

BAM Wonen

BNA (Branchevereniging Nederlandse 
Architectenbureaus)

De Dakdokters

De Twee Snoeken Architecten

De Vlinderstichting

De Volksbank

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Dolmans Landscaping Group

Donker Groep

ECO+BOUW 

Prof. dr. Geert de Snoo (NIOO-KNAW)

Dr. Gerard Korthals (Centrum voor Bodemecologie, 
NIOO-KNAW, WUR)

Heijmans

idverde NL

IVN

Dr. Jolanda Maas, (assistant professor afd. Klinische, 
Neuro en Ontwikkelingspsychologie, VU)

KennisCentrum Circulaire Bouw (KCCB) 

Drs. Kim van der Leest

KNNV

Koninklijke Vereniging van Hoveniers en 
Groenvoorzieners (VHG)

Lodewijk Hoekstra

Prof. dr. Louise Vet (NIOO-KNAW)

Em. prof.dr.ir. Michiel Haas, (Organisatie nibex.
green, voormalig TU-Delft)

MVRDV Architecten

Nationaal Dakenplan

Naturalis

Natuur & Milieu

Natuur en Milieufederaties

Dr. ir. Nico Tillie (Urban Ecology & Ecocities Lab, TU 
Delft)

Nico Wissing

NL Greenlabel

Optigrün Benelux

Paul de Ruiter Architects

Rijnbout Architecten
 
Dr. ir. Robbert Snep (senior onderzoeker Groene 
Steden, WUR)

Ruimtelab Architecten

Stichting Groenkeur

Stichting Steenbreek

Sweco Nederland

Tuinbranche Nederland

Urgenda

Vakbeurs Openbare Ruimte

Velt vzw

Vereniging voor Bouwwerk Begroeners

Vesteda

Vogelbescherming Nederland

VolkerWessels

Zoogdiervereniging
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